
NUESTRO JURAMENTO: VENGANZA ANTICOLONIAL

Colectivo Ayllu
Espanya | 2021 | 27 min | VO castellà

Una acció poètica 
anticolonial. Una 
pel·lícula on s’activa 
la memòria de les vi-
vències racistes i de 
la violència històrica 
per cercar i imagi-
nar formes per curar 
les ferides d’aquest 
món antinosaltres.

* Amb presentació i col·loqui a càrrec de Periferia Cimarrona, 
Colectivo Ayllu i Aguante Migranta.

SESSIÓ DE CURTMETRATGES

28 de març

KILLING TIME

Fronza Woods
Estats Units | 1979 | 10 min | VOSE

Una mirada estra-
nya i amb to d’hu-
mor irònic al dile-
ma d’un possible 
suïcida incapaç 
de trobar la indu-
mentària adequa- 
da per morir. Una 
revisió als hàbits 
personals, la socia-
lització i les com-

plexitats de la vida que ens fan tirar endavant. 

FANNIE’S FILM

Fronza Woods
Estats Units | 1981 | 15 min | VOSE

Una dona de fer feines 
de 65 anys d’un estudi 
de ballarins professi-
onals fa la seva tasca 
mentre ens explica en 
veu en off la seva vida, 
les seves esperances, 
els seus objectius i els 
seus sentiments. 
*Amb presentació i 
col·loqui final. 
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Entrada gratuïta. Aforament limitat. 
Reserva a través de casaelizalde.com o per telèfon al 93 488 05 90.

No es permetrà l’entrada un cop començada la projecció.

HORARI DEL CENTRE

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem 
que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, 
locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió 
de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: 
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.
L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el 
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura 
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90
casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com 
    casaelizalde
    casaelizalde
    casaelizalde

De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Passeig de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

MAPA

ADREÇA

Districte de
l’Eixample
#lacasaelizalde



DOCS DEL MES

Dimarts a les 19 h

MAIJA ISOLA. ELLA, EL COLOR I LA FORMA

24 de gener
Leena Kilpeläinen
Finlàndia i Alemanya | 2021 | 97 min | VOSC

L’artista finlandesa Maija 
Isola va revolucionar el món 
del disseny tèxtil durant els 
anys cinquanta i seixanta 
amb uns estampats florals 
que es convertirien en un 
èxit global, de Nova York a 
Tòquio. La cineasta Leena 
Kilpeläinen reconstrueix la 
increïble vida de Maija Isola 
a través d’un material d’arxiu 
extraordinari amb fotogra-
fies, dibuixos, diaris perso-
nals, postals i seqüències 
d’animació. Un retrat fasci-
nant de l’autora dels icònics 
estampats Marimekko, la 
marca finlandesa de disseny 
més famosa del món.

UN VIATGE DE MARBRE

21 de febrer
Sean Wang
Països Baixos, Hong Kong, França i Grècia | 2021 | 99 min | VOSC

Blocs de marbre extrets d’una pedrera de Grècia viatgen en vaixell 
cap a la Xina per ser convertits en escultures d’estil grec pels arte-
sans xinesos. El marbre sobrant es transforma en petits imants de 
nevera de record que són enviats de tornada a Grècia per ser venuts 
als turistes xinesos. Un viatge al·lucinant per la ruta del marbre, una 
reflexió amb humor sobre l’autenticitat, les relacions internacionals i 
l’absurditat de l’economia global.

NO PLACE LIKE HOME

21 de març
Emilie Beck
Noruega | 2022 | 70 min | VOSC

Priyangika Samathie va néixer a Sri Lanka i va ser adoptada per 
una família de Noruega a les set setmanes de vida. El coratge per 
buscar la família biològica converteix un viatge de reconciliació amb 
les seves arrels en una recerca de detectius. Priyangika vol saber 
la veritat, encara que sigui dolorosa. La investigació sobre els seus 
orígens es transforma en un clam contra l’abús de poder dels països 
occidentals.

MIRADES. CICLE DE CINEMA DOCUMENTAL I D’AUTOR

DESCOLONITZACIÓ, MIGRACIÓ I FEMINISME NEGRE

Dimarts a les 19 h

NEPTUNE FROST

28 de febrer
Anisia Uzeyman i Saul Williams
Ruanda | 2021 | 105 min | VOSE

En un campament de deixalles electròniques, un grup de miners for-
ma un col·lectiu hacker anticolonialista per lluitar contra un règim au-
toritari que explota les seves terres i la seva gent. Un ciber musical 
amb una visió radicalment audaç del poder, l’explotació i l’amor. 
*Amb presentació i col·loqui a càrrec de Jokkoo Collective.

SESSIÓ DE CURTMETRATGES

14 de març

AMNESIA COLONIAL (ESTUPOR)

Claudia Claremi
Espanya | 2021 | 12 min | Sense diàlegs

Un conjunt de pe-
ces audiovisuals 
que recullen dife-
rents pràctiques 
culturals i espais 
socials en què es 
manifesta l’oblit 
contemporani cap 
al llegat colonial, 
però en què alhora 
es descobreix com 

l’ordre colonial es reactualitza i perviu. 

LAS INFANTAS

Andrea Herrera Catalá
Espanya | 2021 | 14 min | VO castellà

Carnaval a Barce-
lona. La compar-
sa dominicana és 
la més popular de 
la Rua de Sants i 
aquest és el pri-
mer any que tre-
uen carrossa. La 
mare de Rihanna, 
propietària d’una 
perruqueria llati-
na, hi participa com a patrocinadora perquè tothom vegi la seva 
filla, que sempre va vestida de “mascle”, convertida en una prince-
sa. Però el tutú i la tiara suposen una humiliació massa gran per a 
la fins llavors submisa Rihanna. 

MIGRANTA

Luiz Felipe Lucas i Manauara Clandestina
Espanya | 2021 | 18 min | VOSE

Una trobada d’artis-
tes immigrants en 
el territori europeu 
descobrint un nou 
llenguatge sobre la 
construcció d’aquest i 
reflexionant sobre les 
clares preferències 
que aquest territori té 
per mantenir conduc-
tes culturals abans 
que reconstruir-les. 


